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مواصفات الدستور الغذائي جلوز اجلندم
()CODEX STAN 204-1997
-1

تعريف املنتج

تنطبق هذه املواصفات على األصناف التجارية من جوز اجلندم املستتنبت متن  Garcinia mangostana L.متن صيتةلة
 ،Guttiferaeاليت تعرض طازجة على املستهلك بعد التجهةت التعبئتة .يستتننى متن كلتك جتوز اجلنتدم امل يت
للتجهة اليناعي.
-2

االشرتاطات املتعلقة باجلودة

1-5

االشرتاطات الدنيا

اجلندم:

يف مجةع الفئات ،رهناً باألحكام اخلاصتة بكت صئتة درجتة الستحاا املوبولتة ،أت كو تكتوو مثتر جتوز
-

كاملة؛
بكأس عنةق حبالتهحا الطبةعةة؛
سلةحة ،يستبعد منها املنتجات املتضرر من التعفن ك التلف بيور جتعلها غري صاحلة لالستهالك؛
نظةفة ،خالةة عحلةا من كي ماد غريبة ظاهر للعةاو؛
خالةا عحلةا من اآلصات اليت تؤثر على املظهر العام للحنتج؛
خالةة عحلةا من األضرار الناجتة عن اآلصات؛
خالةة من الرطوبة اخلارجةة غري الطبةعةة باستنناء التكنةف بعد إخراجها من الت ين البارد؛
خالةة من كي رائحة غريبة /ك مذاق غري ؛
طازجة يف مظهرها ،متلك الشك اللوو املذاق املحة ين للينف؛
خالةة من العيار اللبنةة؛
خالةة من عةوب الشك الظاهر ؛
تسحح بوطع النحر مفتوحة بشك طبةعي.

 1-1-5أ كو يكوو منو مثر جوز اجلندم حالتها مما يسحح مبا يلي:
 كفالة استحرار عحلةة النضج حتى تي إىل درجة مالئحة من النضتج (ينبغتي كو تكتوو الوشتر كات لتووزهري على األق )؛
 حتح عحلةات النو املنا لة،عدلت .5002
MC503/A
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 الوصول حبالة مرضةة إىل الوجهة املويود .5-5

التصنيف
يينف جوز اجلندم يف صئتني معرصتني كدناه.

 1-5-5الفئة "املمتازة"
أ كو تكوو مثر جوز اجلندم يف هذه الفئة عالةة اجلود  .أ كو تتيف خبيائ الينف  /ك النتو
التجاري .أ كو تكوو خالةة من العةوب ،باستنناء عةوب سطحةة طفةفة جدا شريطة كال تتؤثر هتذه العةتوب علتى
املظهر العام للحنتج جودته جود احلفظ العرض يف العبو .
 5-5-5الفئة األوىل
أ كو تكوو مثر جوز اجلندم يف هذه الفئة من نوعةة جةد  .أت كو تتيتف خبيتائ اليتنف  /ك
النو التجاري .بةد كنه ميكن السحاا بالعةوب الطفةفة التالةة ،شريطة كال تؤثر على املظهر العام للحنتج جودته جتود
احلفظ العرض يف العبو :
 عةوب طفةفة يف الشك ؛ عةوب طفةفتة يف الوشتر الكتأس منت الرضتوض ك اخلتدكال تتجا ز املساحة اإلمجالةة املتضرر  10يف املائة.

ك األضترار املةكانةكةتة األختر  .أت

أ كال تؤثر العةوب بأي حال من األحوال على ل النحر .
-3

األحكام اخلاصة باحلجم
يتحدد احلجم حبس الوزو ك قطر الوسم األ سط من النحر تبعا للجد ل التالي:
رمز احلجم
كلف
باء
جةم
دال
هاء

الوزن
(بالغرامات)
20 -00
52 -21
100 -54
152 -101
> 152

القطر
(باملللةحرتات)
52 -03
25 -54
23 -20
45 -25
> 45
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األحكام اخلاصة باملسموح به

يسحح حبد د للتسامح صةحا يتعلق بالنوعةة احلجم يف ك عبتو (ك يف كت محوعتة متن املنتجتات معر ضتة
سائبة) بالنسبة للحنتج الذي ال يفي باالشرتاطات احملدد للفئة املبةنة.
1-5

حدود التسامح يف اجلودة

 1-1-5الفئة "املمتازة"
مخسة يف املائة من حةث العدد ك الوزو بالنسبة جلوز اجلندم الذي ال يفي باالشرتاطات اخلاصة بالفئة لكنه
يفي باشرتاطات الفئة األ ىل ك يدخ  ،استنناء ،يف حد د املسحوا به لتلك الفئة.
 5-1-5الفئة األوىل
عشر يف املائة من حةث العدد ك التوزو بالنستبة جلتوز اجلنتدم التذي ال يفتي باالشترتاطات اخلاصتة بالفئتة
ال باحلد األدنى من االشرتاطات ،صةحا عدا املنتج املتضرر من التعفن ك غري كلك متن التلتف التذي أعلته غتري صتا
لالستهالك.
5-5

حدود التسامح يف احلجم

يسحح جلحةع الفئات بوجود  10يف املائة من حةث العدد ك الوزو من جوز اجلندم التذي ال يفتي باشترتاطات
احلجم لكن يدخ يف احلجم الذي ي يد ك يو مباشر عحا هو مبني يف الوسم .0
-5

األحكام املتعلقة بطريقة العرض

1-2

التماثل

أ كو تكوو حمتويات ك عبو (ك محوعة من املنتجات معر ضتة ستائبة) متحاثلتة حتتتوي علتى جتوز
اجلندم صوط من نفس املنشأ الينف النوعةة احلجم .أ كو مين اجل ء املرئي من حمتويات العبو (ك محوعتة
املنتجات املعر ضة سائبة) ك احملتويات.
5-2

التعبئة

أ تعبئة جوز اجلندم بطريوة حتحي املنتج على النحو اليحةح .أ كو تكوو املتواد املستت دمة داخت
العبو جديد  ،1نظةفة جةد مبا حيول د و التسب بأي ضرر ختارجي ك داخلتي بتاملنتج .يُستحح باستت دام متواد

1

ألغراض هذه املواصفات ،تشح هذه املواد موادا مت إعاد است دامها يف غذاء نوعي.
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بوجه خاص الورق ك الدمغات اليت حتح املواصفات التجارية شريطة كو يتتم الطبتع ك التوستةم حبت ك غتراء غتري
سام.
أ كو يتُعبأ جوز اجلندم يف ك عبو باالمتنال للحد نة الد لةة ملحارسات تعبئة نو الفاكهة اخلضتر ات
الطازجة املوصى بها (.)CAC/RCP 44-1995
 1-5-2وصف العبوات
أ كو تفي العبوات مبواصفات النوعةة النظاصة اليحةة التهوية املوا مة التيت تضتحن منا لتة مثتار جتوز
ي
اجلندم شحنها حفظها بالطريوة املناسبة .أ كو تكوو العبوات (ك محوعة املنتج املعر ضة سائبة) خالةة من ك ٍ
من املواد ك الر ائح الغريبة.
-6

العالمات أو التوسيم

1-4

العبوات املخصصة للمستهلك

باإلضاصة ملتطلبات مواصفات الدستور الغذائي العامتة لوضتع عالمتات األغذيتة املعلبتة
 ،)1985تطبق األحكام احملدد التالةة:

(CODEX STAN 1-

 1-1-4طبيعة املنتج
إكا مل يكن املنتج مرئةاً من خارج العبو  ،يذكر يف بطاقات التوسةم املوضوعة على ك عبو اسم املنتتتجج ميكتن
كو يوضع اسم الينف.
5-4

العبوات غري املخصصة لتجارة التجزئة

أ كو حتح ك عبو اخليائ التالةة بأسطر مكتوبتة محعتة يف نفتس اجلهتة حةتث توضتع العالمتات
بشك مور ء يتعذر حموها ظاهر للعةاو من اخلتارج ،ك يف املستتندات امليتاحبة للشتحنة .بالنستبة للحنتتج املنوتول
سائبا ،أ كو تظهر هذه اخليائ يف مستند مياح للبضائع.
 1-5-4حتديد اهلوية
اسم عنواو امليدِّر  /ك املعبِّئ /ك املرسِ  .رم حتديد اهلوية (اختةاري).2

 2تتطل التشريعات الوطرية لعدد من البلداو اإلعالو اليريح عن االسم العنواو .غري كنه ينبغي اإلشار إىل املرجع "املعبئ /ك املرس (ك
امل تيرات املعادلة)" على موربة من عالمة الرم يف حال استعحال عالمة رم .
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 5-5-4طبيعة املنتج
اسم املنتجج إكا مل تكن احملتويات مرئةة من اخلارج .اسم الينف ك النو التجاري (اختةاري).
 0-5-4منشأ املنتج
بلد املنشأ ،على كساس اختةاري املنطوة اليت كنتجته ك اسم املكاو الوطين ك اإلقلةحي ك احمللي.
 5-5-4حتديد اهلوية التجارية
 الفئة؛ احلجم (رم احلجم ك احلد األدنى األقيى للوزو ك الطول بالغرامات املللةحرتات على التوالي)؛ الوزو اليايف (اختةاري). 2-5-4عالمة التفتيش الرمسية (اختياري)
-7

امللوثات

 1-5ميتن املنتج الذي تغطةه هذه املواصفات للحستويات الويو للحواصفات العامة للدستتور الغتذائي صةحتا يتعلتق
باملواد امللوثة املواد السحةة يف األغذية (.)CODEX STAN 193-1995
 5-5ميتن املنتج الذي تغطةه هذه املواصفات للحد د الويو مل لفات مبةدات اآلصتات التيت حتتددها هةئتة الدستتور
الغذائي.
-8

النظافة الصحية

 1-3يوصجى بأو أري إعداد منا لة املنتج الذي تغطةه كحكام هذه املواصتفات صوتاً للبنتود املتيتلة باملوضتو متن
املد نة الد لةة للححارسات املوصتى بهتا  -املبتاد العامتة للنظاصتة اليتحةة لألغذيتة ( ،)CAC/RCP 1-1969مد نتة
ممارسات النظاصة اليحةة صةحتا يتعلتق بالفاكهتة اخلضتر الطازجتة ( )CAC/RCP 53-2003غتري كلتك متن نيتوص
الدستور الغذائي من مد نة ممارسات النظاصة اليحةة مد نة املحارسات.
 5-3ينبغي كو ميتن املنتج ألي معايري مةكر بةولوجةة حمدد صو ًا ملباد
مةداو األغذية (.)CAC/GL 21-1997

ضع املعايري املةكر بةولوجةتة تطبةوهتا يف

